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Sammanfattning 

Det här är en rapport där konstruktionen av en Utforskandemiljö för matematik och teknik 
beskrivs. Vi har utformat en Utforskandemiljö med varierande material för ett kollaborativt 
utforskande inom ämnesområdena matematik och teknik, samt ett kompletterande multimodalt 
arbetsmaterial i form av korta filmer som ska ha en introducerande och inspirerande verkan. Vårt 
sätt att tänka om kunskap och lärande utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv och barnen som i 
första hand ska få ta del av utforskandemiljön är i åldern ett till tre år. Vårt miljökoncept består av 
tre delar; lärmiljön, inspiration och barn & pedagoger vilket tillsammans skapar möjligheter till ett 
gemensamt utforskande. 

Arbetsprocessen och utformandet av Utforskandemiljön har skett parallellt med vår litteraturstudie 
där tidigare forskning som rör området presenterats samt fungerat som underlag i utformandet av 
Utforskandemiljön. Processen delas sedan in i tre faser eftersom Utforskandemiljön genomgått 
förändringar och utvärderingar i tre steg. Utvärdering har skett med pedagogteamet, även kallad 
fokusgruppen, på förskolan där utforskandemiljön byggts upp. Prövandet av Utforskandemiljön har 
skett kontinuerligt och påvisar pedagogens betydande roll, samt att namnet på rummet kan sätta 
ramar på vad som sker däri. Vi väljer att benämna rummet Utforskandet då vår didaktiske ambition 
är att barnen ska ges möjlighet till teknik- och matematikutforskande.  
 
Vi anser att vår utforskandemiljö erbjuder ett kollaborativt utforskande, som i sin tur möjliggör 
kommunikation mellan barnen både fysiskt och verbalt. Att dessutom tillföra ett multimodalt 
arbetsmaterial i form av korta filmer som ska samverka med miljön är något som vi efter vår 
omvärldsanalys upplever saknas. I prövandet av konceptet så framgår att de korta filmerna som 
visas på lärplattan lockar barnen och gör dem nyfikna. Fokusgruppen som utvärderat materialet 
menar att lärplattan är ett perfekt verktyg som igångsättare och som nyckel in i en matematik- och 
teknikaktivitet.  
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1. Inledande tankar 

Som blivande förskollärare, och efter tre och ett halvt års studier, inser vi att den fysiska miljön har 
stor betydelse för barns utveckling och lärande (Nordin-Hultman, 2004, s.150). Enligt förskolans 
styrdokument ska miljön utformas inbjudande, öppen, trygg och innehållsrik. Den ska även locka 
till aktivitet och inspirera barnen till att utforska omvärlden (Lpfö 98/2010, s.6,9). Hur ska 
läroplanens intentioner omsättas i praktiken? Frågor som existerar är bland annat: vad krävs av en 
miljö, och dess material för att främja lärande, och hur betydande är pedagogen?  
 
Uppsala kommuns förskolor har beslutat om lärmiljön som ett gemensamt utvecklingsområde och 
de har författat ett förståelsefördjupande dokument med exempel på sju olika lärmiljöer för att 
stötta pedagogers arbete med att skapa dessa, målet är att skapa likvärdiga villkor för utbildning 
och att nå god måluppfyllelse (Uppsala Kommun, Vård och bildning, 2014-06-03).  

Vi fick en förfrågan från en Pedagogista som arbetar i en av Uppsalas regionenheter att konstruera 
och analysera en bygg- och konstruktionsmiljö i en nyrenoverad förskola. Elisabeth Nordin-
Hultman (2004) skriver i sin avhandling Pedagogiska miljöer och subjektskapande om att det i 
Svenska förskolor ofta råder en avsaknad på material med teknisk laborativ laddning för aktiviteter, 
lärande och lek (Nordin-Hultman, 2004, s. 82). I dagens förskola och skola är matematik och 
teknik nationellt prioriterade områden 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik). Vi funderar kring hur en lärmiljö 
kan fungera som ett startskott för utforskande av matematikens och teknikens grunder. Vår idé till 
detta är att utgå från Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter, och läroplanen där målet 
är att utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen (Lpfö98/10, s. 10). Våra didaktiska ambitioner 
är dessutom att komplettera Utforskandemiljön med ett multimodalt arbetsmaterial i form av korta 
filmer. De barn som främst ska ta del av Utforskandemiljön, och dess material på den utvalda 
förskolan, är ett till tre åringar. Vår avsikt är att konstruera en utforskandemiljö för ämnesområdet 
matematik- och teknik, men vad behöver vi tänka på i utformningen av denna miljö?  

1.1 Syfte   

Syftet är att konstruera och utvärdera en utforskandemiljö för matematik och teknik. 

1.2 Begrepp och rapportstruktur 

Vi väljer att presentera och definiera begrepp som kan ha stor betydelse för förståelsen av vår 
rapport. Begreppen är följande: Multimodal, QR-kod, Pedagogista samt Laborativ. Vi väljer 
dessutom att förklara rapportens struktur för att underlätta läsningen och att tydliggöra texten så 
mycket som möjligt. Rapporten är strukturerad på ett sätt där först bakgrund presenteras och som 
sedan följs av arbetsprocessen som är uppdelad i fas 1, fas 2, fas 3, och en avslutande utvärderande 
del. Detta av anledning att skapa en röd tråd genom läsningen och på ett tydligt sätt beskriva 
uppbyggnaden av Utforskandemiljön. 
 
Multimodalt= Koppla samman och kombinera olika slags tecken och medier för ett syfte. Via 
internet kan man öppna upp lärresurser och skapa variation i lärandet (Selander, 2010, s. 26-28). 
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QR-kod = Quick Respons, ”snabbt svar” tvådimensionell kod för optisk maskinell avläsning. QR-
koden består av ett svartvitt rutmönster. Jämfört med en vanlig streckkod (som EAN) kan QR-
koden innehålla mycket mer information (Nationalencyklopedin). QR-koder blir allt större ute i 
världen bland annat för att olika streckkodsläsare finns som applikationer till de flesta 
mobiltelefoner och lärplattor i dag. En QR-kod kan innehålla mer information för att den är 
tvådimensionell i stället för endimensionell som de gamla koderna är (Wikipedia).  
 
Pedagogista= En pedagogista är något av en pedagog för andra pedagoger. En typ av pedagogisk 
handledare med fokus på att utveckla arbetssätt, lärmiljöer och material som utmanar lärandet. De 
handleder genom att lyssna, regissera och samarbeta med pedagoger. Såväl arbetsmetoderna som 
benämningen är inlånade från Italien, Reggio Emilia (Pedagogista, 2015). 
 
Laborativ= Ett begrepp som hör ihop med undersökande och experimenterande aktiviteter. 
Laborativa material kan uppmärksamma barn på relationer, transformering och skillnader ((Nordin-
Hultman, 2004, s. 82, 87). Kollaborativt lärande är när fler personer undersöker och lär sig saker 
tillsammans, att nyttja varandras kompetenser och kunskaper (Svedberg, 2010, s. 6). 

1.3 Bakgrund 

Innan vi börjar konstruera en utforskandemiljö för matematik och teknik, med ett kompletterande 
multimodalt arbetsmaterial i form av korta filmer så behöver vi: 
 

• Ta reda på vad tidigare forskning visar angående pedagogiska miljöer. 
• Ta reda på vad tidigare forskning visar om ämnesområdet teknik och matematik. 
• Ta reda på vad tidigare forskning visar angående yngre barn. 
• Ta reda på vad tidigare forskning visar om barn och lärplattor.  

 
Lärmiljön är ett utvecklingsområde inom Uppsala kommun som har sin utgångspunkt från den 
kvalitetsrapport som gjordes 2011, där det visade sig att det fanns brister i lärmiljöerna 
(http://forskola.uppsala.se/ImageVault/Images/id_15925/scope_0/ImageVaultHandler.aspx?epslan
guage=Automatisk ). Uppsala kommun har författat ett förståelsefördjupande dokument och har 
kommit till som stöd för pedagogerna då de ska skapa dessa miljöer ute i deras verksamhet. Det 
utforskandekoncept som vi utformat tar sin grund i det som skrivs om lärmiljöer, den förskola som 
vi blivit tilldelade har Teknik som projekt denna termin. Miljön som vi fått chansen att utforma var 
ett Bygg- och konstruktions rum. Uppsala kommun arbetar som tidigare nämnts med att utforma 
lärmiljöer, något som de kallar för ”De sju rummen” ute i förskolorna, det ska vara rum i rummen. 
Det är Ljusmiljö, Ljud och dramamiljö, Språkmiljö, Ateljémiljö, Språkmiljö, Sand och vattenmiljö 
och Bygg o konstruktionsmiljö (Uppsala Kommun, Vård och bildning, 2014-06-03, s. 3-10). 

Teknik kan vara så mycket, var börjar man? Vi valde att fokusera på de första enkla maskinerna 
eller ”De magiska fem” som består av Kilen, Hävstången, Vågen, Hjulet och skruven. Att dessa 
fem har fått benämningen ”de enkla maskinerna” eller ”De mäktiga fem” är för att de verkligen är 
enkla och på samma gång mäktiga på grund av att dess förmåga hjälper oss att omvandla kraft till 
rörelse(http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.219323!/Menu/article/attachment/mekanismer.pdf).
Våra didaktiska ambitioner är att de fem ska genomsyra hela rummet, vi har utformat fem 
teknikstationer där barnen kan få känna, uppleva och iaktta dessa fem maskiner. I läroplanen står 
att förskolan ska sträva efter att ”varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 
utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö98/10 s. 10).  Dessa aktivitetsstationer kommer även ha 
vårt kompletterande arbetsmaterial i form av en egen tillhörande QR-kod. Koderna innehåller en 
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inspirerande film till de valda aktiviteterna som har som avsikt att vid behov skapa ett intresse och 
nyfikenhet kring ämnet.  
 
I vårt Utforskandemiljö kommer även matematiken inkluderas, det vi tagit fasta på och som även 
läroplanen tar stöd av är Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter, det handlar om 
Räkning, Mätning, Design, Förklaring & Argumentation, Lokalisering och Lekar & Spel 
(Heidberg, Solem & Reikerås 2012, s.10-13). Det som vi lagt till i rummet som både kan upptäcka 
hävstångseffekten och mätning inom matematiken, är en våg som har en tillhörande QR-kod, i 
övrigt har vi gjort sex fristående filmer som inspirerar till att upptäcka matematiken i rummet med 
det material som finns där. 
 
Det vi upplevde i vårt arbete var att vår utforskandemiljö skulle berikas med ett kompletterande 
multimodalt arbetsmaterial, i form av korta filmer, för att introducera miljön och som skulle 
fungera som inspiration till vidare utforskande. I våra studier har vi inte tidigare stött på ett 
multimodalt arbetsmaterial som kompletterar en pedagogisk lärmiljö, och vår tanke är att det här 
arbetet skulle kunna bidra med kunskaper i ämnet. Tanken är att lärmiljön, arbetsmaterialet och 
människorna i den ska utgöra ett startskott för utforskandet av teknikens och matematikens 
grunder. Dessa delar ska parallellt interagera med varandra och skapa ett koncept för utforskande i 
en lärmiljö för matematik och teknik.  

1.4 Vårt miljökoncept 

Vi har utformat en Utforskandemiljö och ett kompletterande multimodalt arbetsmaterial i form av 
korta filmer. Vår didaktiska tanke med detta är att dessa två tillsammans är menat att skapa 
inspiration och intresse att vilja upptäcka och utforska vidare för ett livslångt lärande hos både barn 
och pedagoger. Vårt miljökoncept utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv där processen är i 
fokus, den ska alltid utgå från barnen och pedagogen ska främst ses som medforskare (Skolverket, 
2012, s. 21). 
 
                            Vårt miljökoncept kan visualiseras genom bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vår idé till utforskandemiljön och inspirationsmaterialet hittar vi bl.a. stöd för i ett dokument 
skrivet av skolverket, där de menar att för att kunna utföra ett utforskande arbete är en viktig del att 
organisera miljöer som utmanar barnen till ett undersökande och stimulera till olika 

UTFORSKANDE	  

Miljön	  

Barn	  &	  
Pedagog	  

Inspira4on	  
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frågeställningar, det ska inbjuda barnen till att känna, uppleva och att iaktta (Skolverket U,U,U 
2012, s. 7). Nordin-Hultman (2005) skriver hur viktigt det är att vi tänkt igenom hur rummen och 
miljön runt barnen utformas, vad sänder rummet för signaler till vad som går eller inte går att göra 
där (Nordin-Hulman, 2005, s. 50-51). Namnet på ett rum ger också signaler till barnen om vad 
rummet kan användas till så Bygg- och konstruktion, som vi anser signalerar endast till att bygga 
och konstruera, vill vi ändra till Utforskandet, det namnet ger signaler om att i det här rummet är 
det tillåtet att utforska det som barnet är nyfiken på. 

Det multimodala arbetsmaterialet i vårt arbete kommer bli ett med rummet, till varje teknikstation 
kommer det finnas en QR-kod som har för avsikt att inspirera barnen och pedagogerna till att få 
fakta och förståelse men även inspirera till ett vidare utforskande och upptäckande. Vi har även 
gjort QR-koder som ska inspirera till matematik. Detta komplement i utforskarmiljön skapar även 
början till att använda sig av lärplattan på ett lärorikt sätt tillsammans med barnen. På det här sättet 
är avsikten att göra det både roligt och ett lärande. Författaren Erika Olsson (2013) styrker detta 
och menar vidare att när lärplattan kombineras med till exempel matematik, kan den fungera som 
en igångsättare för processen och stimulera utveckling och lärande (Olsson, 2013, s.15). Hur det 
multimodala arbetsmaterialet, de korta filmerna används är upp till pedagogen. Vi anser att dennes 
didaktiska kompetens får avgöra hur, vad, varför och för vem det används. 

Läroplanen skriver följande: 

 
 
 

  
  

1.5 Omvärldsanalys- Vad existerar och vad kan vår produkt tillföra 

I vår omvärldsanalys har vi främst sökt i ämnesrelaterad litteratur samt letat på internet efter övrig 
fakta, hemsidor och dylikt, som har med vår inriktning att göra. Vi har även fått information av en 
pedagogiskutvecklare och Pedagogista verksamma i Uppsala kommun. Vi kan konstatera att i 
dagens förskola och skola är matematik och teknik nationellt prioriterade områden 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik). Universiteten har svårt att fylla 
utbildningsplatser med inriktning mot de viktiga ämnesområdena och det satsas mycket på att 
rekrytera till dessa utbildningar. Ett faktum är att det inte finns tillräckligt med vuxna som är 
intresserade av ämnet. Vad beror detta på? Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) resonerar i 
ämnet och funderar på om det möjligen kan vara så att skolan och förskolan inte lyckas skapa ett 
intresse i ämnet (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999, s. 139). Läroplanen för förskolan 
reviderades 2010 och ett förtydligande skedde i målen när det gällde barns matematiska och 
tekniska utveckling.  
 
Elisabeth Nordin-Hultman (2004) skriver i sin avhandling Pedagogiska miljöer och 
subjektskapande om att det i Svenska förskolor ofta har en avsaknad på material med teknisk 
laborativ laddning för aktiviteter, lärande och lek. Hon skriver att det utgör en påfallande stor 
skillnad när hon jämför svenska och engelska förskolor (Nordin-Hultman, 2004, s.82). 

 

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna 
samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpfö98/10, s. 6). 
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I Uppsala kommuns förskolor beslutades det 2011 att lärmiljön var ett gemensamt 
utvecklingsområde som ett led i att utforma likvärdiga villkor för utbildning. Ett 
förståelsefördjupande dokument skapades för att stötta pedagoger i att konstruera utmanande 
lärmiljöer. I detta dokument ges tips på vad som ska finnas i sju olika lärmiljöer och även vad 
pedagoger bör tänka på i det egna förhållningsättet gentemot barnen (Uppsala Kommun 
utbildningsförvaltning, 2014-06-03). Vi har även funnit ett liknande dokument i Botkyrka där 
innehållet är kriterier samt ställningstaganden för hur en god fysisk lärmiljö ska se ut för barn i 
förskolan. Utifrån vår omvärldsanalys som vi gjort har vi inte funnit något utöver detta som liknar 
vårt koncept. Det vi har hittat är hemsidor på internet där förskolor visar sina Bygg- och 
konstruktions miljöer men inga miljökoncept med tillhörande arbetsmaterial, och framförallt inte 
inom de prioriterade områdena teknik och matematik. Vad som gör vår produkt unik är att den 
konstruerade Utforskandemiljön kan kompletteras med ett multimodalt arbetsmaterial, i form av 
korta filmer, som har för avsikt att fungera introducerade och inspirerande i ett utforskande för barn 
och pedagoger.  

2. Litteraturöversikt 

Nedan följer vad tidigare forskning säger angående pedagogiskmiljö, teknik och matematik, yngre 
barn och lärplattor. 

2.1 Pedagogisk miljö 

Enligt förskolans styrdokument ska miljön utformas inbjudande, öppen, trygg och innehållsrik. Den 
ska även locka till aktivitet och inspirera barnen till att utforska omvärlden (Lpfö 98/2010, s.6,9). 
Forskarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) skriver att svenska 
förskolemiljöer ofta framstår som lugna, stillsamma och svala snarare än att de väcker intresse, 
skapar lust till aktivitet eller utmanar barnen till idéskapande. Detta har framkommit efter Elisabeth 
Nordin Hultmans analys av pedagogiska miljöer i svenska förskolor. Pramling Samuelsson skriver 
även om vikten av att skapa fortlöpande utmaningar i miljön som exempelvis kan vara att 
pedagoger bidrar till att skapa miljöer som anknyter till ett visst projekt eller temainnehåll. Miljön 
ska berätta om ett innehåll, den ska vara tydlig i sin struktur men det är barnen som ska ge mening 
åt innehållet (Ingrid Pramling & Samuelsson 2009, s.146-147).  
 
Camilla Björklund (2007) menar att miljön har stor betydelse för vilka möjligheter till lärande ett 
barn blir erbjuden. Barnet interagerar med material och företeelser vilket har betydelse för hur 
situationer upplevs, tolkas och förstås (Björklund, 2007, s.9). Enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson (2009), är språket om miljön centralt, de menar att det är lätt att höra på ordet vad som 
förväntas av miljön, se till exempel en hem- eller verkstadsmiljö. Detta går att koppla till miljöns 
inbjudan, för en miljö kan tala till oss både i sitt språkliga och bokstavliga uttryck (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2009, s.148-149). Birgitta Kennedy (1999) menar att pedagoger ska ställa 
sig frågan varför miljön är utformad på ett visst sätt och vad de vill att miljön på avdelningen bör 
stå för. Hon skriver även att diskussion behöver ske i arbetslaget om vilken barnsyn som råder och 
att den sedan blir tydlig i den miljö som erbjuds barnen. Ibland måste en pedagog introducera ett 
rum och det kan bli nödvändigt att denne förklarar vad ett rum eller dess material har för potential. 
Observationer av hur barnet brukar rummet eller använder materialet skapar möjligheter för 
pedagogen att förändra miljön så att det på bästa sätt utmanar och inspirerar barnet. Centralt menar 
Kennedy är att miljön ska spegla vilken barnsyn som pedagogerna vill låta verka (Kennedy, 1999, 
s. 125-126, 131).  
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I ett stödmaterial som skolverket utformat redovisar de aktuell forskning om att individer i 
förskolan konstant skapar relationer till varandra och den omgivande miljön. De promotar ett 
utforskande arbetssätt och att organisera miljöer som bjuder in barnen till ett gemensamt 
undersökande av olika frågor som barnen ställer sig. Genom att erbjuda en mängd olika 
upplevelser, att iaktta, pröva med händerna, lukta, och känna och dessutom erbjuda fler kreativa 
uttrycksformer som musik och rörelse kan ge nya dimensioner till utveckling och lärande när ett 
gemensamt undersökande sker. Det är framträdande att barn ofta är sysselsatta med att skapa 
relationer till sin miljö, såväl till andra individer och materialet i miljön. Materialen får ett stort 
värde för barnens intresse och engagemang (Skolverket, 2012, s. 9, 23, 27). Elisabeth Nordin-
Hultman (2004) skriver i sin avhandling Pedagogiska miljöer och subjektskapande att det i 
Svenska förskolor ofta har en avsaknad på material med teknisk laborativ laddning för aktiviteter, 
lärande och lek. Hon skriver att det utgör en påfallande stor skillnad när hon jämför svenska och 
engelska förskolor. Däremot förefaller det så att materialet i svenska förskolor ger möjligheter till 
grovmotoriska rörelser och aktiviteter när hon har analyserat lek/bygg- och konstruktionsrummet 
(Nordin-Hultman, 2004, s.82-83). 

2.2 Teknik 

Mia Mylesand (2007) skriver hur Bygg & konstruktion är ett verktyg eller en typ av språk, som när 
alla barn utforskar och skapar sin identitet har till gång till. Barn i dag har med sig en annan typ av 
erfarenhet till förskolan, de matas dagligen med information i vårt samhälle, tv, film och data spel, 
vi måste vara med och möta informationsflödet och följa med i utvecklingen. På förskolan tar de 
med sig sina erfarenheter och att bygga och konstruera tillsammans med andra och med olika 
material utvidgar och berikar deras referensramar (Mylesand, 2007, s.21). Teknik är något som 
läroplanen för förskolan skriver fram som ett av målen vi ska sträva efter, det handlar om enkel 
teknik (lpfö98/10 s. 10), föll det sig naturligt att börja med ”de fem första enkla maskinerna” eller 
som de kommit att kallas ”De mäktiga fem”. 

”De mäktiga fem” handlar enligt teknikhistoriker om de ursprungliga, ”enkla maskinerna”: 
Skruven, hävstången, hjulet, lutande planet och kilen. Att kalla en skruv eller ett hjul för en enkel 
maskin kan tyckas märkligt. Men med det menar man att en maskin är ett medel att omvandla 
arbete från en skapnad till en annan. Det man förlorar i väg, vinner man i kraft. Ta till exempel 
lutande planet – för att kunna lyfta ett tungt föremål rakt upp krävs mycket kraft, men om man 
fraktar samma föremål via en ramp – lutande plan- krävs mindre kraft men det tar längre tid. Tack 
vare denna ”omväg” kan mycket tyngre föremål lyftas. Sundin (2006) skriver att det är jobbigt att 
gå rakt uppför en brant backe, men om du följer en serpentin stig uppför så känns det betydligt 
lättare men det tar längre tid. Se på skruven, den tar ju också en “omväg” in i en planka då den 
skruvas in. När de gamla egyptierna byggde Pyramiderna tog de hjälp av det lutande planet, hjulet i 
form av rullande stockar för att frakta de stora stenblocken till bygget, kilen för att kunna bryta loss 
blocken ur bergen och för att kunna forma dem till exakta block och hävstången i form av stora 
byggkranar. Dessa maskiner funkar inte av sig själv utan det behövs en maskin till och det är 
kraften, den kraft som vi människor eller djur kunde åstadkomma. Vår kraft tillsammans med dessa 
enkla tekniska maskiner kan uträtta stora jobb (Sundin, 2006, s.57-58). 
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2.3 Matematik 

Forskaren Camilla Björklund (2007) menar att miljön har stor betydelse för vilka möjligheter till 
lärande ett barn blir erbjuden. Barnet interagerar med företeelser och föremål vilket har betydelse 
för hur situationer uppfattas, tolkas och förstås. Kunskap inom matematik har sina fundamentala 
grunder i mänskliga aktiviteter och i kulturen där mänskligheten har bestämt innebörden i 
principer, symboler och begrepp (Björklund, 2007, s.9). Centralt inom matematiken är att lösa 
problem, under problemlösningsprocessen sker en utveckling av det logiska och matematiska 
tänkandet. Barn måste träna sin förmåga i att sätta ord på sina erfarenheter inom matematiken och 
de måste få möta likadana begrepp i en mängd sammanhang för att få dem belysta på olika sätt, 
detta i ett led för vidare begreppsbildning. För att barnen ska få en grundlig förståelse för 
företeelser samt fenomen behöver undervisningen varieras för att uppmuntra barnen till att använda 
alla sina sinnen (Olofsson, 2012, s. 38). Författaren Annicka Löfdahl (2010) skriver om det ökade 
behovet av barns matematiska kunskaper, och tror att det kan bli ett nytt fokus på barn, matematik 
och lek. Hon menar att framträdande i förskolans läroplan är leken och lärande. Lekens funktion 
kan därmed gynna lärandet (Löfdahl, 2010, s.40). 
 
Professor Alan Bishop har formulerat sex fundamentala matematikaktiviteter som han menar leder 
till matematisk utveckling. Enligt Bishop är dessa sex aktiviteter lika i alla kulturer världen över 
och beskriver de fundamentala bitarna i begreppet matematik. Den svenska förskolans 
matematikundervisning har sin utgångspunkt i Bishops sex aktiviteter och det som skrivs om 
matematik i förskolans läroplan bygger på Alan Bishops tankar samt resonemang. Dessa är: 
Räkning, mätning, lokalisering, design, lekar och spel, samt förklaring och argumentation 
(Olofsson, 2012, s.40).   
 
Med aktiviteten Räkning menar Bishop förmågan att uppfatta antal och att räkna med räkneramsa. 
Ett första steg i denna aktivitet kan förslagsvis vara att para ihop objekt med exempelvis klossar. 
Den andra aktiviteten är Mätning och handlar om mätandets idé vilket innebär att kunna jämföra 
olika storheter. I den tredje aktiviteten beskriver Bishop Lokalisering, det handlar om hur vi 
orienterar oss i omgivningen i förhållande till varierande objekt. Den här aktiviteten inkluderar 
även rumsuppfattning och gäller även i förståelsen av perspektiv som vinklar och objekt i olika 
storlek. Design är den fjärde aktiviteten och här medräknas begrepp för att känneteckna 
geometriska former till exempel cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. Även geometriska 
relationer och idéer som mönster, byggnader och liknande. Den femte av Bishops aktiviteter är 
Lekar och spel som handlar om sociala rutiner, regler för genomförande kommunikation som även 
leder till hypotetiskt handlingssätt. Att följa bestämda regler och att kunna argumentera på bästa 
sätt för att få andra med dig, att vara så strategisk som möjligt. Den sjätte och sista 
matematikaktiviteten benämner Bishop Förklaring, den grundar sig främst på olika kognitiva 
aspekter i att förklara och undersöka omgivningen och att dela med sig till människor runt omkring 
för reflektion samt meningsutbyte. Människan menar Bishop har alltid haft incitament att logiskt 
argumentera företeelser i sin omvärld (Doverborg & Emanuelsson, 2006, s. 29-30).  
 
Olofsson (2012) skriver även om vikten av en närvarande pedagog som utmanar barnen i deras 
tankegångar genom att ställa frågor av öppen karaktär. Pedagogen ska tillsammans med barnen 
problematisera samt vända och vrida på begrepp för att fokusera på betydelsefulla aspekter inom 
matematiken (Olofsson, 2012, s.40).  
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2.4 Yngre barn 

Den avdelning som vi blev tilldelad inför denna studie var en avdelning med yngre barn i åldrarna 
ett till tre år. Det gjorde att vi fick lov att undersöka i litteratur om det fanns något specifikt att 
tänka på när vi ska utforma en miljö och ett kompletterande multimodalt material som skulle kunna 
väcka nyfikenheten till att upptäcka hos yngre barn. Filosofen Merleau-Ponty som Gunvor Lökken 
(2008) skriver om i sin bok Toddlar kultur, menar att det är i kroppen vårt tänkande är rotat, och att 
med kroppen kan vi förstå och veta en sak redan innan vi kan tänka den eller sätta ett ord på den. 
Det är således genom kroppen som språket och medvetandet tar sin form. Lökken har genom sin 
egen forskning sett att yngre barn visar genom deras kroppsliga umgänge, att de förstår varandras 
mening i leken som de leker tillsammans och deras avsikter, mer än genom att ha ett verbalt samtal. 
De minsta barnens lek karakteriseras av upprepning, dess enkla struktur gör det enkelt så att många 
kan vara med att leka, härma, upprepa och hamna på varandras känslomässiga ”våglängd” 
(Lökken, 2008, s. 16, 20, 50). 

2.5 Lärplatta 

För att vår idé med det kompletterande materialet ska kunna fungera samverkande i miljön som en 
inspiration kommer lärplattan komma till god användning eftersom vårt material består i QR-koder 
som tidigare nämnts. Vi vill kunna arbeta med materialet på ett mångfasetterat sätt. När vi 
använder lärplattan i förskolan eller andra typer av digitala verktyg är det mycket viktigt att det blir 
en integrerad del i verksamheten och undervisningen. Det är i samspelet kring lärplattan som 
lärandet sker mellan barn-barn och barn-pedagog (Aronin, Floyd, 2013, s. 36).  
Lärplattorna som finns på våra förskolor används i dag på tre olika sätt menar Ljung-Djäf. 
Protecting- skyddande: Syftet är att underhålla barnen utan någon direkt mening.  
Supporting-stödjande: Då barnen spelar själv kan de komma att behöva en pedagogs hjälp och stöd 
om de inte förstår. Guided interaction-guidad interaktion: är då pedagogen är aktiv och visar saker 
och ställer frågor och uppmuntrat barnen för att barnens nyfikenhet och kunskapssökande ska öka. 
Det är just guided interaktion som rekommenderas av forskare. För att det ska bli en guidad 
interaktion krävs att det sker i mindre grupper och att aktiviteten är planerad. Pedagogen finns vid 
barnens sida för att stödja och föra en dialog (Jernes, Alvestad, Sinnerud, 2010) s. 118)(Ljung-
Djärf, 2008, s. 335). 
 
Genom att diskutera och föra ett samtal förmedlas kunskap oss människor emellan, med den 
digitala tekniken som grund ökar vi barnens motivation till att lösa komplicerade uppdrag 
tillsammans, genom matematiska och naturvetenskapliga begrepp (Aronin, Floyd, 2013 s.36).  
Då barnen använder sig av lärplattan tillsammans med andra så diskuterar och hjälper de varandra 
till att lösa olika problem och hitta alternativa lösningar. De lär sig samarbeta (Shifflet,Toledo, 
Mattoon, 2012, sid 38). Att prova på olika problemlösningar övar de sig samtidigt på att tänka 
kritiskt och kreativt, det i sin tur är mycket bra för inlärning av skrivning och läsning 
(Hillman,Marshall, 2009, sid. 259-260). De lär av varandra i samtalet och interaktionen mellan 
pedagog, barn och digitala verktyg, det är då kunskapen förmedlas (Klerfeldt, 2007, sid. 336).   
Strategier för att lyckas i användandet av lärplattor i förskolan menar forskare att man ska vara 
närvarande som pedagog – Guided Interaction. Pedagogens kompetens är också en viktig faktor om 
man vill ha en lyckad undervisning med lärplattor, annars finns det risk för att pedagogen blir 
passiv, och för att lärandet hos barnet ska bli vidgat behöver pedagogen besitta viss kunskap 
(Jernes, Alvestad, Sinnerud, 2010, s. 118, 126)(Ljung-Djärf, 2008, s.335)(Couse, Chen, 2010, s. 
94)(Aronin, Floyd, 2013, s. 36). 
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3. Teoretiska utgångspunkter för miljökonceptet  

Att se barn som medskapare till kultur, kunskap och identitet som inverkar på deras eget liv är att 
betrakta barn som kompetenta sociala aktörer. Annika Löfdahl (2010) menar att vi måste förstå 
varje barn som ett unikt subjekt vars utvecklingsprocesser är interrelaterade till varandra. Det är 
viktigt att se barn i relation till barn och vuxna och i sin kontext, vi kan inte längre se barns 
generella lekkompetens och vad som är en förväntad mening med leken. Meningen är den barnet 
själv är med och skapar (Löfdahl, 2010, s.29). Läroplanen vilar på en kunskapssyn som innebär att 
barn lär i samspel mellan individer och med sin omgivning (Säljö 2000, s. 104). Miljön ska ge 
förutsättningar för en utforskande praktik.  

3.1 Konstruktionistiskt perspektiv 

I ett stödmaterial som skolverket tagit fram (2012) beskriver de ett konstruktionistiskt perspektiv 
och hur det utgår från verkligheten, kunskap, samhället och människorna i det. Det som skrivs fram 
är att processen står i fokus och är i ständig förändring av människorna i den. Arbetssättet målas 
upp som kollaborativt där barnen är öppna för utforskande gemensamt med pedagogerna. Tanken 
är att vara nyfiken på att undersöka olika företeelsers och fenomen samt de frågor som uppkommer 
under arbetets gång. Pedagoger ses främst som medskapare av kunskap, inte som lotsare eller 
ledsagare. I ett konstruktionistiskt perspektiv så skapas kunskap tillsammans i en gemenskap. 
Genom ett kollaborativt utforskande arbetssätt tillvaratas mångfalden och det varierande sättet att 
tänka på, vilket ger olika perspektiv på att göra och tänka. Fantasi och kreativitet är betydelsefulla 
delar i ett utforskande arbetssätt där barn och pedagoger ses som medforskare (Skolverket, 2012, 
s.21). Synen på kunskap handlar om något som barn deltar i och aktivt konstruerar i 
kommunikation och samspel med andra. Genom att barn får fundera och handla både enskilt och 
med andra förvärvar de sig dessutom makten över de egna lärprocesserna (Dahlberg & Åsen, 2011, 
s.250-251).   

Det utforskande arbetssättets händelseförlopp är att fokusera på en introduktion som inte har något 
slutgiltigt mål i sikte utan där processen är i centrum. Processen som inrymmer problemlösningar 
samt olika aha-lösningar och framförallt att lära av varandra. Betydelsefullt är alla sidospår som 
berikar där oväntade frågeställningar dyker upp och som undersöks (Elfström & Nilsson & Sterner 
& Wehner-Godée, 2008, s.33).  

4. Forskningsetiska aspekter  

I arbetet har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer och de fyra allmänna 
huvudkrav som går att finna i codex: Samtycke, informations, konfidentialitets- och nyttjande 
kravet. Dessa krav går att detaljredovisa med ytterligare en mängd regler, men främst väljer vi att 
redogöra för informationskravet som väl tagits i beaktande. Vi har noga informerat de personer 
som deltagit om den aktuella forskningens syfte, deras rätt till anonymitet och övriga rättigheter 
som bland annat innebär att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 
2002, s. 7-14).  
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5. Arbetsprocessen  

Nu kommer en redogörelse för arbetsprocessen och utformandet av utforskandemiljön. Till vår 
hjälp att utvärdera vår utforskandemiljö har vi valt att använd oss av en fokusgrupp som består av i 
en Pedagogista från enheten, samt fem pedagoger (tre förskollärare och två barnskötare) som är 
verksamma på förskolan där Utforskandemiljön är belägen. Vi har medvetet valt att inte peka ut 
vem av pedagogerna som observerat vad, vi anser att det inte är relevant i utvecklandet vår 
Utforskandemiljö och det kompletterande multimodala arbetsmaterialet. Pedagogerna har fått i 
uppdrag att observera hur och vad som intresserat barnen och de har även gjort skriftliga 
observationer genom att fylla i observationsunderlaget Enskild kort- reflektion- före och efter (se 
bilaga 8). På fokusgruppsmötena har pedagogerna främst fört ett informellt samtal kring 
utforskandemiljön och beskrivit deras observationer. En av oss har fört anteckningar medan den 
andre försökt ställa följdfrågor för att få en tydlig bild av pedagogernas observationer. Efter mötena 
har våra anteckningar tillsammans med observationsunderlagen analyserats av oss. Styrkor och 
svårigheter har sammanställts i punktform och det resultat som vi kommit fram till redovisas senare 
under rubriken Utvärdering och prövande av utforskandemiljön.  

5.1 Tidsramar 

Att sätta upp tidsramar i sitt arbete är bra och viktigt att göra på en gång, det skriver Bell om (Bell, 
2006, s. 44) och det tipset har vi även fått av kursledare inför det självständiga arbetet. Efter vi haft 
vårt startskott, som blev mötet med Pedagogistan, gjorde vi en grovplanering över de veckor som 
vi totalt har på oss, detta blir vår ram för att kunna begränsa oss och få en blick över hur lång tid 
alla delmål kan få ta. Allteftersom finplanerar vi sedan vecka för vecka för att få bra kontroll över 
vårt arbete.  

5.2 Arbetsfördelning 

Vi anser att ett samarbete gynnar vårt självständiga arbete eftersom fler infallsvinklar synliggörs, 
därför valde vi att göra detta arbete gemensamt så långt det var möjligt. Utformandet av rummet 
och införskaffandet av dess material gjorde vi tillsammans, sen har vi gemensamt konstruerat ihop 
teknikstationerna. Samtal med fokusgrupper har även gjorts gemensamt, samt sammanställning av 
vad som kom fram på dessa möten direkt efter. Mail och telefonkontakt med den pedagogiska 
utvecklaren och förskolan har vi stått för båda två. Matematikfilmerna spelade vi in tillsammans, 
däremot delade vi upp redigeringen av filmerna. Detta för att filmerna skulle få en bredare 
variation, Katrin ansvarade för Hjulet, Lutande plan, De mäktiga fem, Lekar & Spel, Design och 
lokalisering, och Maria ansvarade för Kilen, Skruven, Hävstången, Förklaring & Argument, 
Räkning och Mätning. 
 
De delar vi varit tvungna att dela upp mellan oss, har det varit extra viktigt att vi båda blivit 
inkluderade i. Det skriftliga delades upp på följande sätt: Katrin Andersson ansvarade för Inledande 
tankar, Matematik, Omvärldsanalys, Miljö, och Konstruktivistiskt perspektiv. Maria Qvarnström 
ansvarar för Vår arbetsmodell, Teknik, Lärplatta, QR-kod, Yngre barn och Arbetsfördelning. 
Teknikfilmerna delades upp mellan oss att göra och redigera. All text som vi delat upp, har vi sen 
gemensamt läst igenom och korrigerat för att vår text skulle bli enhetlig. Litteraturläsning lika så, 
vi har delat upp för att sen gå igenom vad som stått i litteraturen. I övrigt har vi strukturerat upp 
och skrivit vår rapport gemensamt.  
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5.3 Våra avgränsningar i arbetet 

För att vårt arbete inte skulle bli alltför omfattande bestämde vi tidigt att bara koncentrera oss på 
Bygg och Konstruktions miljö. Både vi och förskolan, vi fick utföra vårt projekt hos, ville 
inkludera en ljusmiljö i samma rum, det skulle ge bra effekter till båda miljöerna. På grund av den 
bristande tiden fick vi hålla oss till en miljö. Då teknik och matematik är nationellt prioriterat i dag 
valde vi att fokusera på just de två ämnena i denna miljö. Vi har genom tidigare kurser kommit i 
kontakt med de första ”enkla maskinerna” och Alan Bishops fundamentala matematikaktiviteter, 
det fick bli vår avgränsning och inspiration till vår Utforskande miljö. Att åldern på barnen 
dessutom var ett till tre år, gjorde att vi fick ännu en utmaning, hur gör man en miljö som ska 
inspirera de yngre barnen till ett utforskande och vara en del av ett livslångt lärande? I läroplanen 
står bl.a. att förskolan ska sträva efter att varje barn:  
 
 
 
 
 
 
Med läroplanens citat i ryggen känns vårt fokus och vår avgränsning helt rätt. 

6.0 FAS 1 

 
 
 

 

6.1 Från idé till arbetsmodell, del 1 

Vi blev nyfikna på Uppsala kommuns lärmiljöer och deras ”Sju Rum”. Vi hade redan under vår 
VFU kommit i kontakt med dessa och ville veta mer. Vi mailade en pedagogiskutvecklare som var 
med på handledarmötet inför det självständiga arbetet och förklarade vad det var vi ville skriva om, 
och om det fanns någon förskola som vi kunde få testa våra tankar och idéer. Det fanns en förskola 
som var i behov av idéer till utförandet av ett bygg-och konstruktions rum, vår idé till miljö och 
multimodalt arbetsmaterial ska få börja ta form. Förskolan som vi ska få möjligheten till att 
använda som test för våra idéer har precis fått sina lokaler nyrenoverade och de har slagit ihop två 
avdelningar till en som de nu kallar Block. Vårt första möte med pedagogerna där gick ut på att 
lyssna in vad de hade för idéer och se vad de hade för material. Barnen var från ett till tre år och 
med olika nationaliteter. Sedan fick vi berätta om våra idéer och hur vi skulle vilja bidra till 
barnens lärande. Pedagogerna på den avdelningen fick i uppgift av oss att fylla i en Enskild kort 
reflektion-uppföljning före och efter - det är ett reflektions underlag som de jobbar med i Uppsala 
kommun (se bilaga 8). De ska fylla i den innan vi ordnar Utforskandemiljön, undertiden och efter 
då allt är på sin plats. Det blir till underlag för undersökningen om hur vår idé kan komma att funka 
i verksamheten. Under hela denna process har vi läst litteratur och Uppsala kommuns egna 
dokument om hur de vill att utförandet av vad dessa rum ska grunda sig på. Vi har även sökt efter 
andra som arbetar med miljön på detta sätt och samtidigt undersökt hur vårt kompletterande 
utforskande material och inspiration finns på marknaden som nämns i omvärldsanalysen. 

”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar” och ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 
reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 
problemställningar” (Lpfö98/10 s. 10). 
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6.2 Ett första möte med fokusgruppen 

I vårt första möte med en Pedagogista verksam i Uppsala kommun, framkom en önskan om att vi i 
vårt självständiga examensarbete skulle få utforma en Bygg och Konstruktions miljö i ett rum på en 
nyrenoverad förskola belägen i Uppsala området. Vi presenterade vår första idé om att utgå från 
Bishops fundamentala matematikaktiviteter och teknik i form av de ”enkla maskinerna” eller ”de 
mäktiga fem”. Pedagogistan tyckte det verkade som en mycket god idé, förskolorna i deras område 
har teknik som huvudfokus samt att det inom en snar framtid kommer en fördjupningsutbildning i 
matematik som bygger på Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter (Pedagogista 
2015). Vi bokade in ett nytt möte med Pedagogistan och pedagogerna på den tilltänkta förskolan 
några dagar senare och fick då möjligheten att se rummet där lärmiljön skulle utformas och vilket 
material som fanns att tillgå. Vi fick tala med personalen som var mycket positivt inställda till att vi 
skulle komma och utföra vår idé hos dem. Här fick vi även ett första möte med barnen som går på 
den här avdelningen. Vi var noga med att informera om vårt självständiga arbetes syfte, och att de 
deltagande när som helst fick avbryta sitt deltagande och att deras medverkan var frivillig. De fick 
dessutom godkänna detta och skriva på ett medgivandedokument (se bilaga 7).  

6.3 Miljön tar form, del 1    

Utefter det vi läst i vår forskning om miljö och material skedde en rensning av rummet.  
Det material som vi ansåg inte hörde till en bygg- och konstruktionsmiljö var bl.a. dockor, bilar, 
mattan och en hög bokhylla. Enligt det förståelsefördjupande dokumentet som Uppsala kommun 
framtagit ska materialet visa på ett tydligt sätt om vad det är för utforskande som erbjuds (Uppsala 
Kommun, Vård och bildning, 2014-06-03). Vi insåg snabbt att det materialet som fanns inte var 
tillräckligt. Vi ville att det skulle finnas material som gör att barnen får en möjlighet att utforska 
kontraster och skillnader som till exempel; tungt-lätt, hårt-mjukt mm. Olofsson (2013) skriver att 
pedagoger behöver skapa förutsättningar och uppmuntra barn till problemlösning så att 
kreativiteten stärks. Genom att möta olika kontraster får de pröva sig fram, reflektera och tänka 
efter tillsammans med andra och ensam för att hitta en lösning (Olofsson, 2013, s. 27). Mia 
Mylesand (2007) skriver om vikten av att materialet ska kännas inspirerande, tillgängligt, 
välsorterat samt erbjuda en mängd valmöjligheter (Mylesand, 2007, s.62). Vi diskuterade även med 
pedagogerna att skapa respekt för materialet (Se rummets utformning bilaga 1). 

7. FAS 2 

 

 

 

7.1 Från idé till arbetsmodell, del 2  

Vi började samla material som vi tyckte skulle kunna stå för de kontraster som vi tidigare skrivit 
fram som betydelsefulla. Det var material allt från hårda kakelplattor, till papprör i olika 
dimensioner. Eftersom vi inte hade pengar att spendera på diverse material så var det främst 
återvinningsmaterial vi använde. De enda vi inhandlade var små, låga, fyrkantiga bord som vi 
konstruerade som utforskandestationer. Till stationerna skapades bilder för att visualisera den 
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teknik som kan upplevas vid respektive station, vi tog dessutom hjälp av utvecklingspedagogen att 
kopiera overheadbilder på olika bygg-konstruktioner, till exempel en bro, ett höghus, ett vattentorn 
och Uppsala slott. Vi vill även använda bildspråket och de estetiska språken eftersom skolverket 
nämner dessa uttrycksformer som betydelsefulla för att kunna expandera samt intensifiera området 
som barnen undersöker (Skolverket, 2012, s.23). Ljuset från en overheadapparat kan användas för 
att belysa barnens konstruktioner. Mylesand skriver om vikten av belysning då det kan bilda 
skuggor, och ge både ljus och färgupplevelser (Mylesand, 2007, s.67, 69).  
 

7.2 En beskrivning av rummet där vår pedagogiska lärmiljö är placerad (fas 2) 

För att ge en så komplett bild som möjligt av den pedagogiska lärmiljön så kommer här en kort 
beskrivning på hur lärmiljön ser ut nu i del två. Rummet har fönster på fyra väggar av fem, även 
dörren har fönster upptill. Direkt när du kommer in i rummet har vi placerat tre teknikstationer 
intill väggen på höger sida. För att göra en avgränsning till stationerna står ett ”bananformad” låg 
hylla en bit ut på golvet mittemot stationerna. Om vi fortsätter vidare till nästa vägg så har det två 
fönster på ena halvan av väggen och en stor vit yta på den andra halvan, den vita väggdelen 
används som vit bakgrund för projektion av overheadbilder. Längst ner på denna vägg sitter det 
även inspirationsbilder på byggnader av olika slag som vi skrivit ut. Tanken här är att pedagogerna 
har möjlighet att byta ut våra bilder mot bilder som barnen konstruerat i form av pedagogisk 
dokumentation. Mylesand (2007) skriver om hur barnens egna bilder på konstruktioner kan ”smitta 
av” sig och kan fungera som inspiration för andra barns konstruerande (Mylesand, 2007, s. 92).  
 
Nästkommande vägg har bara fönster och en altandörr. Här har vi placerat byggmaterialet i form av 
klossar, kakelplattor, papprör i olika dimensioner, kaplastavar samt briotåg med mera. Väggen 
därefter har även den fönster där overheadapparaten står på ett lågt bord. På samma bord finns en 
av teknikstationerna, det är en list som vi monterat fast så att barnen själva kan placera de olika 
lutande planen på en list för att sedan utforska vad som sker. På den sistkommande sneda väggen 
finns garderober, där vi placerat den femte teknikstationen med tillhörande bilder. 

7.3 Didaktiska tankar i utforskandemiljön- Teknik 

Hur gör vi för att barnen ska få möjlighet att utforska teknik och de enkla maskinerna? Vi valde att 
göra fem aktivitetsstationer längst två väggar inne i utforskandemiljön vi fått att konstruera. På 
vägg 1 finns hjulstationen, hävstångsstationen och skruvstationen som har ett lågt fyrkantigt bord 
vardera, de låga borden är för att aktiviteterna ska komma i barnens höjd. På hjulstationen finns tre 
hjul fastmonterade där barnen kan få klämma och känna hur hjulet fungerar. Vi ville skapa olika 
stationer i rummet där barnen skulle få chansen att verkligen uppleva miljön med alla sina sinnen. 
Olofsson (2012) skriver i sin bok Hur många plommon ryms i Majas mage, att barn ska 
uppmuntras till att använda sinnena för att på så vis få en fördjupad förståelse för företeelser och 
fenomen (Olofsson, 2012, s. 38).  Gunvor Lökken (2008) skriver också om att det är via kroppen 
vårt tänkande är rotat, och det är med kroppen som medvetandet och språket tar sin form som vi 
tidigare skrivit om under rubriken Yngre barn (Lökken, 2008, s. 16, 20, 50). På väggen ovanför 
bordet finns tillhörande tavla där bilder på hjulet finns med på olika sätt. Hävstångsstationen har en 
gungbräda fastmonterad så att barnen kan undersöka jämnvikten. Över detta bord finns en 
tillhörande tavla som har bilder på var man kan finna hävstångsprincipen i barnens vardag. Det 
tredje bordet har fyra avkortade pet-flaskor fastmonterat, här är tanken att barnen ska få erfara 
skruven, korken till flaskorna sitter fast på sidan av flaskan i ett snöre så de kan skruva av och på 
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korken. Även här sitter en tavla med bilder på skruven (se bild på bilaga 2). På vägg 2 hittar vi 
resterande två maskinerna, Kilen och Lutande planet. Lutande planstationen finner barnen på sidan 
av ett lågt bord där en list satts dit så att man kan lägga dit två lutande plan, ett som bara är plant, 
och ett där det sitter ett genomskinligt rör. Kilstationen är placerad bredvid dörren där kan barn och 
pedagoger tillsammans undersöka till exempel en dörrstoppare, som är kilformad. Till dessa två 
aktivitetsstationer finns tillhörande tavlor med bilder på de två enkla maskinerna (se bilaga 2). 

7.4 Didaktiska tankar i utforskandemiljön- Matematik 

Hur skapar du en miljö för matematikutforskande? När vi konstruerade miljön har vi alltid utgått 
från läroplanen för förskolan och tidigare forskning. Som tidigare nämnts så har vårt fokus varit på 
Alan Bishops fundamentala matematikaktiviteter: Räkning, mätning, lokalisering, design, lekar och 
spel, samt förklaring och argumentation (Olofsson, 2012, s.40). Med dessa aktiviteter blir det 
lättare för pedagoger att synliggöra matematiken i lärmiljön, både för sin egen del och för barnen. 
Doverborg och Emanuelsson menar att lärarens matematiska kunnande har central betydelse för 
hur en lärmiljö för matematikslärande tas till vara (Doverborg & Emanuelsson 2006, s. 9).  
 
Vi har tidigare skrivit om aktivitetsstationer uppbyggda efter teknikens ”mäktiga fem”, där 
hävstången, skruven, lutande planet, och hjulet finns att uppleva, se på, känna, utforska samt utöva 
varierande problemlösning. Sedan finns det andra stationer där barnen ska få möjlighet att bygga 
och konstruera, med olika material. Exempel på dessa är klossar med varierande tyngd, form, 
storlek och i varierande material där barnen får utforska skillnader och kontraster, stort- litet, långt- 
kort, slätt- ojämnt.  Med olika aktiviteter har vi för avsikt att barnen ska ges möjlighet att utforska 
begrepp som hög- låg, stort- litet, hårt- mjukt, slätt- ojämnt. I förskolans läroplan står följande: 
 
 
 
 
 
 
Vi menar att pedagogen har en stor roll i rummet då det inom matematiken anses betydelsefullt att 
läraren ska fånga det barnen är fascinerad av och hjälpa barnen till att upptäcka den matematik som 
finns. Doverborg och Emanuelsson (2006) skriver även att lärarna har en betydande roll i att 
uppmuntra barnen i en förskolemiljö till att utveckla språket med matematikens ord och begrepp. 
De bör även problematisera omvärlden tillsammans med barnen för att synliggöra mångfalden av 
tankar, vilket kan leda barnen till att reflektera över andra aspekter inom matematiken. Att bara 
vara i en matematisk lärmiljö är inte detsamma som att reflektera över den (Doverborg & 
Emanuelsson, 2006, s. 8-9). Detta upplever vi som otroligt betydelsefullt och har av den 
anledningen gemensamt beslutat med Pedagogistan och pedagogerna på avdelningen att det alltid 
bör befinna sig en närvarande pedagog i vår Utforskandemiljö. 
 
Vi har som avsikt att med vår Utforskandemiljö, att den ska locka barnen till olika mötesplatser, för 
matematiksutforskande, därav uppbyggandet av stationerna. Vi vill även att inredningen som är i 
olika nivåer ska erbjuda barnen att till exempel bygga på olika sätt. Vid ett ställe har vi satt fast 
duplos byggplattor på det lägsta bordet av ett tredelat satsbord, både vertikal och horisontellt. Där 
tänker vi oss att barnen ska få chansen till möten och överbryggningar i både deras samtal och i 
deras konstruktioner. Om vi förställer oss en sådan aktivitet kan vi utläsa åtminstone fem av 
Bishops fundamentala aktiviteter: Förklaring, argumentation, mätning, lokalisering, design, lekar 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 
urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp” (Lpfö98/2010, s.10). 
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och spel. Vi vill att vår Utforskandemiljö och dess varierande material och mötesplatser ska ge 
barnen stor möjlighet till problemlösning, eftersom forskning ofta skriver fram detta område som 
central i matematik. Enligt forskare förbättrar barn som tidigt möter matematik via problemlösning 
sin problemlösningsförmåga och enligt Olofsson (2012) är syftet med matematik att lösa problem, 
hon menar att problemlösningsprocessen leder till utveckling av det logiska och matematiska 
tänkandet (Olofsson, 2012, s. 38).   
 
I läroplanens skrivningar står följande: 
 

 

 

 

7.5 Ett andra möte med fokusgruppen 

Efter att den pedagogiska lärmiljön varit i funktion i en dryg vecka har vi ett nytt möte bokat med 
vår fokusgrupp- Pedagogistan och arbetslaget på förskolan där vårt miljökoncept utformats. Vi får 
positiv respons, då pedagoger redan sett barns förändrande kunnande. Pedagogerna upplever själva 
en lust till utforskande och alla upplever rummet som väldigt populärt. Samtliga pedagoger är 
överens om att rummet kräver en vuxen, detta ger oss stöd i det vi tidigare nämnt att 
Utforskandemiljön kräver en närvarande pedagog. Vi ger fokusgruppen förslaget att benämningen 
av rummet bör bytas, vi tror att namnet begränsar utforskandet i rummet, som inte bara handlar om 
bygg- och konstruktion. Detta styrker forskare, vilket vi redan nämnt under rubriken Pedagogisk 
miljö i litteraturöversikten (Nordin-Hulman, 2005, s. 50-51). Pedagogerna håller med och 
namnbytet är ett faktum, nu kallas rummet Utforskandet. Vid samma möte presenterar vi även det 
multimodala arbetsmaterial som ska fungera som inspiration och introduktion av 
Utforskandemiljön. Hur pedagogerna använder filmerna är upp till dem. Vi poängterar att de lägger 
upp momentet som de anser passar barngruppen bäst, men vår rekommendation är att det ska göras 
tillsammans med barnen. 

8. FAS 3 

 

 

 

 

8.1 Didaktiska tankar i det multimodala arbetsmaterialet- Teknik 

Till de fem aktivitetsstationerna som tidigare beskrivits, har vi utformat ett kompletterande 
material. Det är korta filmer som på ett lustfyllt och inspirerande sätt har för avsikt att öka 
förståelsen av dessa ”mäktiga fem”, var och en för sig. Filmerna går att se på via en QR-kod. QR-
koden i sin tur sitter i vårt fall på olika figurer som till exempel Spindelmannen, Alfons Åhberg, 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 
att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” 
(Lpfö98/2010, s.10). 
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Pettsson, Elsa i Frost och flygbolagets Vings karaktärer Bernie och Lola. Detta är figurer som vi 
sett att barn på den här avdelningen och på våra tidigare VFU-platser varit intresserad av, allt för att 
skapa ett intresse kring teknikaktiviteterna (se bilaga 4 ). Carina Fast (2011) skriver om hur 
engagerade barn blir kring dessa populärfigurer som finns runtomkring barnen i form av leksaker 
och det nätverk av texter runt dessa leksaker (Fast, 2011, s.97).  

8.2 Didaktiska tankar i det multimodala arbetsmaterialet- Matematik   

För att berika vår lärmiljö för matematikutforskande konstruerar vi även ett multimodalt 
arbetsmaterial i form av korta filmer som kan fungera kompletterande till Utforskandemiljön. Som 
tidigare påtalats så finns det filmer som går att se på via en QR-kod, som ska inspirera barnen och 
pedagogerna till att få fakta och förståelse, men också erbjuda inspiration till ett vidare utforskande 
och upptäckande. I ett stödmaterial som skolverket skapat framgår att genom att erbjuda fler 
kreativa uttrycksformer som musik och rörelse kan ge nya dimensioner till utveckling och lärande 
när ett gemensamt undersökande sker, de skriver även om de estetiska uttrycksformerna som anses 
betydelsefulla för att vidga undervisningen (Skolverket, 2012, s.23).  
 
De korta filmer som vi producerat för matematikutforskande har Bishops sex fundamentala 
matematikaktiviteter som utgångspunkt och varje film har en speciell aktivitet i fokus. I filmerna 
som inkluderar musik, tal, ljudeffekter samt rörliga- och stillbilder, är det olika karaktärer som 
dyker upp och ger barnen olika matematikuppdrag på ett lekfullt sätt. Här tänker vi på det Annica 
Löfdahl skriver (2010) om lekens funktion och hur det kan gynna lärandet (Löfdahl, 2010, s.40). Vi 
vill att det ska ske så lustfyllt som möjligt, med många olika estetiska inslag, där avsikten är att 
filmerna ska vara tilltalande och stimulera på olika sätt. Vi har även valt att placera QR-koderna 
som länkar vidare till filmerna, på Bolibompas lättigenkännlige karaktär-Bolibompadraken (se 
bilaga 6). Efter att ha observerat barngruppen inför miljöskapandet insåg vi att denne var en 
synnerligen populär figur för barnen. Detta är inspirerat av vad Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) skriver om vikten av att barnen ska uppleva matematiken som lustfylld, de kan 
utveckla förhållningsätt som är positivt gentemot matematiken (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1999, s. 139). Vi grundar även valet i att bruka film i vår pedagogiska lärmiljö utifrån 
det Marina Lundkvist (2005) skriver i sin avhandling. Lundkvist menar att informationsteknik, som 
i vårt fall lärplattan och filmen blir, kan skapa ett lärande som är lustfyllt då det i dagens barndom 
är en del av barnens vardag (Lundkvist, 2005, s.195).  

 8.3 Ett tredje möte med fokusgruppen 

Nu har Utforskandemiljön varit aktiv i fyra veckor. Responsen från pedagogerna är fortfarande 
positiv, de upplever att rummet fortfarande är väldigt populärt men att byggmaterialet används mer 
nu än vid förra mötet. Pedagoger från andra förskolor samt andra avdelningar har varit och besökt 
Utforskandemiljön, även föräldrar har fått tagit del av miljön på ett föräldramöte. Omständigheter 
har gjort att det kompletterande multimodala arbetsmaterialet som ska fungera inspirerande inte har 
prövats i den utsträckning vi önskat. Personal har varit sjuka, inskolningar av nya barn etc. samt att 
internetuppkopplingen varit dålig, trots att en reparatör varit på plats och undersökt saken. Trots 
detta har Utforskandemiljön utan det multimodala arbetsmaterialet prövats ytterligare och vi har 
fått en djupare utvärdering som utvecklar mer under rubriken utvärdering och prövande av 
Utforskandemiljön. Pedagogerna informerade att de ska göra nya försök med inspirationsmaterialet 
så snart som möjligt och återkomma så fort de kan. Vi var noga med att uttrycka vår önskan om 
prövande av det materialet för att vår undersökning av utforskandemiljön ska bli så komplett som 
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möjligt. Under fokusgruppsmötet ville de poängtera övrig turbulens som råder på avdelningen. De 
har precis flyttat in till en nyrenoverad avdelning, de är ett nytt arbetslag som nyligen börjat arbeta i 
block. Detta har lett till att organisationen på avdelningen fått ta stort utrymme. De är otroligt 
tacksamma över hjälpen de får kring Utforskandemiljön som de tycker lyfter avdelningen, och de 
vill gärna arbeta vidare med den. 

9. Kritiska ögat 

Om vi ser på vårt miljökoncept med kritiska ögon inser vi en viss problematik kring att det inte är 
vi som kommer att arbeta aktivt med miljön och dess koncept. Efter tre och ett halvt års studier 
anser vi att vi äger tillräckliga ämneskunskaper för att bedriva god pedagogisk verksamhet där, 
men kan vi utgå från att vilken pedagog som helst kan det? För att underlätta för de aktiva 
pedagogerna har vi skapat en introducerande film där de kan finna information om teknikens 
”mäktiga fem” och vad de kan gör med dem. Vi har även varit noggranna i våra samtal med 
behörig personal om att det är barnet som visar vart processen ska riktas, att de är viktigt för dem 
att vara lyhörda och välja de sidospår som barnen väljer. Till både matematikuppgifterna, Bishops 
sex fundamentala matematikaktiviteter och tekniken, ”de mäktiga fem”, sitter det lättillgänglig kort 
pedagoginformation om ämnena för att underlätta för nya pedagoger och vikarier med arbetet i 
miljön och för vidare utforskande. 

Andra kritiska frågor vi ställt oss är: går det att konstruera en miljö som ska fungera på bästa 
möjliga sätt när vi inte känner barnen i fråga. De få gånger vi mött barnen anser vi inte är 
tillräckliga för att känna till barngruppens förmågor. Detta ser vi både som fördelar och nackdelar, 
dels kommer vi in med nya ögon och tanken är att vi bara introducerar miljön och dess material 
med det multimodala arbetsmaterialet- de korta filmerna, sedan får pedagogerna som känner 
barngruppen väl, ta över och låta arbetsprocessen styras av barnen. Här ska barnen ha stora 
möjligheter till inflytande och delaktighet för att ha möjlighet till makt över de egna lärprocesserna. 
Vi hade gärna sett en utvärdering av Utforskandemiljön utifrån barnens perspektiv, tyvärr faller det 
inte inom ramen för det här arbetet men det hade varit ytterst intressant. 

En annan kritisk aspekt som framkommit under arbetets gång är: Spelar det någon roll hur bra en 
miljö är eller hur bra ett arbetsmaterial är, om pedagogerna inte väljer att göra något utav det? Här 
får vi ändå förlita oss på att alla arbetande pedagoger i svenska förskolor följer de styrdokument 
som finns och att alla försöker följa sitt pedagogiska uppdrag.  

10. Utvärdering och prövande av utforskandemiljön (Fas 2) 

Vi har valt att utvärdera och pröva utforskandemiljön med hjälp av arbetslaget på förskolan. De har 
med sina enskilda kort reflektioner- Uppföljning före och efter (se bilaga 8), utvärderat 
utforskandemiljön kontinuerligt vartefter miljön har genomgått förändring. Vi har med hjälp av 
utvärderingen gjort ändringar i Utforskandemiljön så att den ska fungera på bästa tänkbara sätt. 
Fokusgruppen som vi även benämner Pedagogistan och pedagogerna har därmed varit högst 
delaktiga i utformningen av miljön. På fokusgruppsmötena har pedagogerna delgett oss deras 
reflektioner och utvärderingar har alltså skett fortlöpande.  

Efter ett möte med fokusgruppen framkom som tidigare nämnts positiv respons, vi väljer här att 
punkta upp och lyfta fram det som nämnts som positivt. 
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• Rummet är väldigt populärt och många barn vill gärna befinna sig i rummet. 
• Pedagogerna känner sig själva nyfikna på att få prova och undersöka. 
• Teknikstationerna fångar barnen och deras lust att undersöka. 
• Det uppstår kommunikation mellan barnen, och mellan barn och material, både fysiskt och 

verbalt. 
• Barnen använder materialet på olika sätt, och de kombinerar även olika material.  
• Rummet har fångat barn som tidigare varit svårfångade. 
• Stationen med hävstången lockade barn att jämföra kakelplattors tyngd- två plattor på ena 

sidor tynger ner mer än en. 
• Pedagogerna har sett olika förhållningsätt till materialet- barnet stoppar saker i röret- saker 

fastnar- barnen förstår hur de ska ta loss- barnet övar sin problemlösningsförmåga- 
materialet skapar möjligheter för fler barn att lyckas. 

• Materialet väcker och inspirerar barnen till nya idéer. 
• Pedagogerna har sett enskilda barns förändrade kunnande, utvecklande av förmågor. 

 

Nästkommande avsnitt lyfts de svårigheter som pedagogerna uppmärksammat i Utforskandemiljön. 

• Rummet kräver en vuxen. 
• Rummet fungerar bäst om barngruppen inte är för stor, gärna max fyra-fem barn och en 

pedagog, arbetslaget behöver organisera sig.  

Övriga frågor som dök upp var om det var för lite, respektive för mycket material. Vilka material 
verkar vara ”magneter”, vad lockar barnen, och hur introduceras rummet? Vad är pedagogens roll? 
Maria och Katrin hade en önskan om att skapa respekt och magi för rummet. Marie Arnesson 
Eriksson (2009) skriver just om att skapa magi där allting kan hända då barn och pedagoger gör 
upptäckandet tillsammans. Detta kan leda till kreativitet och problemlösande både där och då och 
även i framtiden (Arnesson Eriksson, 2009, s.12). 

Det som framgick av utvärderingsmötet ledde till vissa förändringar av utforskandemiljön, bl.a. så 
valde vi att göra vissa material mindre tillgängliga, kakelplattorna lyftes upp på en hylla. Självklart 
får barnen undersöka även det materialet men en vuxen bör närvara då det finns risk för skador på 
väggar och dylikt. Nya regler för pedagogerna bestämdes, dels att det alltid skulle befinna sig en 
pedagog i rummet och att för stora barngrupper förtar utforskandet, arbetslaget behöver organisera 
sig. 

På fokusmötet presenteras även nästa steg i vår Utforskandemiljö, det multimodala arbetsmaterialet 
som kan fungerar introducerande och inspirerande. En av pedagogerna har svårt att se hur 
lärplattan och det verkliga materialet sak fungera samverkande, rädslan är att lärplattan tar över. 
Pedagogen upplever inte lärplattan som ett alternativ till det verkliga, som till exempel att kasta en 
tärning. Det som framkom synliggörs även av det Lundkvist (2005) skriver om i sin avhandling. 
Hon lyfter fram ett mönster som visar en osäkerhet hos förskollärare då det kommer till 
användandet av lärplattan vilket kan resultera i att man väljer bort dator och lärplatta i en 
förskolepraktik (Lundkvist, 2005, s.188). Vi anser dock att fördelarna med att använda lärplatta 
överväger nackdelarna, detta har vi tidigare förankrats teoretiskt under rubriken: Didaktiska tankar 
i det multimodala arbetsmaterialet.  
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10.1 Utvärdering och prövande av utforskandemiljön (Fas 3) 

Som tidigare nämnts har omständigheter gjort att det multimodala arbetsmaterialet i form av korta 
filmer inte prövats ännu, det har varit sjukdom bland personalen vilket resulterat i detta. Det som 
framkom på mötet var att det endast var en av pedagogerna som var van att arbeta med lärplatta 
och en tolkning som vi gör är att det råder brist på kunskap kring användningen av lärplattor vilket 
skapar en osäkerhet hos pedagogerna. Den pedagog som äger kunskap om detta lovade att visa 
övriga pedagoger och de skulle återkomma till oss senare samma vecka med en utvärdering. Det 
som däremot tydligt framkommit var barnens nyfikenhet på rummet. Vi kommer här att punkta upp 
och lyfta fram det som nämnts: 

• Materialet inbjuder till utforskande och undersökande utan att pedagogerna behöver vara så 
aktiva, en pedagog upplever att miljön i sig fungerar som en pedagog, men att en pedagogs 
närvaro ändå behövs. 

• Teknikstationerna lockar fortfarande men det lutande planet verkar vara en ”magnet” för 
barnet. Här händer mycket utforskande, vilka saker åker snabbt respektive långsamt, vad 
fastnar?  

• Tågbanan med sina magneter fångar även det barnens intresse, när attraherar eller repellera 
magneterna. Barnen provar sig fram både kollaborativt och laborativt. 

• Pedagogerna har upplevt att vissa barn som vanligtvis inte är kontaktskapande blir det i 
högre utsträckning i Utforskandemiljön. Materialet inbjuder till delaktighet. 

• En pedagog upplever att barnen räknar mycket i utforskandemiljön.  
• Barnen är mycket intresserade av bilderna i utforskandemiljön, de tar gärna bort och 

använder kladdmassan för att fästa på nytt.  

Nya frågor som väcktes av pedagogerna var hur de kan få de yngsta barnen att bygga och 
konstruera mera? Stör mångfalden av material rummets utforskande? Skulle det bli ett annat fokus 
om det var lite mindre material? Detta är något som pedagogerna själva ska pröva, eftersom vi 
tyvärr inte kommer hinna med att utvärdera detta inom kursens tidsramar. 

10.2 Utvärdering av det multimodala arbetsmaterialet  

Senare samma vecka får vi en utvärdering av det multimodala arbetsmaterialet, de korta filmer som 
är placerade på olika QR-koder (Se bilaga 4 och 5). Responsen är odelat positiv, filmerna fångar 
barnen och fungerar introducerande och inspirerande. Vid prövandet av QR-koderna så märkte 
pedagogerna vilken dragningskraft lärplattan har och att den i sig fångar barnen. En av 
pedagogerna uttrycker sig så här: 

I övrigt upplevde pedagogerna att populärfigurerna där Qr-koderna var placerade, lockade barnen 
och bidrog till nyfikenhet. En annan pedagog uttryckte sig på detta vis: 
 

”Jag tycker att detta verktyg är perfekt som igångsättare och som nyckel in till en aktivitet! Det är 
något jag som pedagog gärna vill arbeta vidare med tillsammans med barnen”( Pedagog, 2015). 

”QR-koderna har varit något helt nytt, mycket intressant och ett nytt användningsområde för lärplattan. 
Barnens intresse skapades redan från början då bilderna från Frost, Bolibompadraken och 
Spindelmannen visades, men när vi tillsammans skannade bilden fick barnen syn på annat som fick dem 
att vilja undersöka vidare” (Pedagog, 2015). 
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11. Summering av utvärderingen 

Utifrån utvärderingarna ser vi att  Utforskandemiljön verkligen skapar möjligheter till teknik- och 
matematikutforskande på många olika sätt. Att pedagogens roll är viktig är tydligt framträdande, 
men även att Utforskandemiljön kan fungera som en ”tredje pedagog”. Centralt är dock att 
pedagogen inte kan lämna rummet. Materialet väcker och inspirerar idéer hos barnen, de använder 
det på olika sätt och skapar kommunikation mellan barn och material/barn. Pedagogerna har sett 
enskilda barns kunnande och utveckling av barnens förmågor som tidigare inte observerats. 
Teknikstationerna inbjuder till både teknik och matematikutforskande. Vår didaktiska tanke var att 
barnen skulle få uppleva med alla sina sinnen, att de skulle möta teknik med sin kropp då forskning 
visar att yngre barn förstår sim omvärld och sig själv via kroppen utan att behöva begreppsligt 
resonera över detta, genom att härma och upprepa attraheras barnen att utforska det nya och 
annorlunda (Björklund, 2007, s.29-30). När det kommer till matematiken kan vi även utläsa 
Bishops fundamentala matematikaktiviteter när vi tolkar fokusgruppens utvärdering. Vid 
situationen då ett barn undersöker hävstången ser vi bl.a. mätning, förklaring argumentation, lek, 
och lokalisering. Ett annat exempel som utspelar sig vid lutande planet visar barnen på 
betydelsefull problemlösning där vi kan utläsa, lokalisering, design, räkning, mätning, lek och 
förklaring och argumentation. Detta är bara ett axplock av vad pedagogerna synliggjort av 
matematik och teknikaktiviteter i Utforskandemiljön och detta ser vi som ett kvitto på att vår 
Utforskandemiljön uppfyller de didaktiska ambitioner vi strävat efter. Några pedagoger tenderar 
dock till att visa osäkerhet och okunskap till lärplattan, och omständigheter gör att vi inte riktigt får 
det multimodala arbetsmaterialet utvärderat i den mån vi önskar. När de väl prövar materialet är de 
odelat positiva och tycker att detta verktyg är perfekt som igångsättare av en aktivitet. 

12. Avslutande reflektioner  

Från vår idé av Utforskandemiljön till den slutliga produkten är allt förankrat teoretiskt. I mångt 
och mycket tolkar vi det som att teorin stämmer förutom en aspekt som vi väljer att reflektera 
vidare över. Litteraturen vi läst framhåller ett rikt material, med ett stort utbud, med stora 
valmöjligheter (Mylesand, 2007, s.62). Även i Uppsala kommuns dokument skriver de om 
materialets variation där kontrasterna är viktiga. Det som dessutom framkommer är att barnen 
behöver urskilja och erfara mångfalden på material då variation kan vara grunden till lärande 
(Björklund, 2007, s.33). I vår studie och utvärdering av Utforskandemiljön upplever vi att 
materialets utbud inte får vara alltför stort eftersom pedagoger ifrågasätter mångfalden av material 
och ställer sig frågande till om att utforskandets fokus förtas av för mycket material. Vår tolkning 
av pedagogernas utvärdering är att de menar att yngre barn kanske bör erbjudas en mindre mängd 
material. Faktum är att det motsäger sig litteraturen då den framhåller motsatsen. Detta är något vi 
gärna utvärderat vidare om tiden funnits men tyvärr har vi inte hunnit med att undersöka saken 
närmare för att bekräfta detta 

En central aspekt som vi upplever har fått betydelse för det fortsatta arbetet i Utforskandemiljön är 
bytet av benämningen av rummet, från Bygg- och Konstruktion till Utforskandet. Vi tolkade det 
som att benämningen Bygg- och Konstruktion satte ramar för att rummet bara erbjöd att bygga och 
konstruera. Med den nya benämningen av rummet som nu är Utforskandet, anser vi att det mer 
uppfyller vår didaktiska tanke med ett utforskande, då matematik och teknik är vårt huvudfokus. 
Med benämningen Utforskandet tillåts barnen att utforska med det som erbjuds i rummet och det är 
barnet själv som väljer vad som intresserar just nu. 
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Vi har en idé om att introduktionen har en betydande roll för utforskandet och att vårt multimodala 
arbetsmaterial skulle fungera inspirerande och introducerande för att finna ett fokus som ska fånga 
barnens intresse och nyfikenhet. Tyvärr upplever vi en viss osäkerhet och okunskap inför 
användandet av det multimodala arbetsmaterialet, men när det väl prövades är de odelat positiva 
och tycker att detta verktyg är perfekt som igångsättare av en aktivitet. Syftet att skapa en 
Utforskandemiljö med teknik och matematik i fokus har visat ett positivt resultat och framhävt 
nyfikenhet och lust till utforskande hos de flesta barnen och även de som tidigare inte hittat något 
att göra. Vi anser att vi konstruerat något som kan bidra till undervisningen inom ämnesområdet 
matematik och teknik i förskolan och är förvånade över bristen på kollaborativa miljöer. 
 
Om mer tid funnits så hade vi utvecklat Utforskandemiljön ytterligare, till exempel lutande planet 
som visade sig vara en ”magnet” för barnen. Där hade man kunnat göra fler varianter för att utmana 
barnen i deras problemlösning och förståelse. På det här sättet kommer barns delaktighet och 
möjlighet till att påverka utformningen av sin miljö till sin rätt. Vi skulle dessutom bjuda in de 
äldre barnen att utforska tillsammans med de yngre, då de yngre barnen gärna imiterar andra barn 
och de äldre får känna sig dugliga och som riktiga problemlösare. När barnen sedan löser en mängd 
matematik-och teknikproblem får de användning av sina utforskande kunskaper och kan identifiera 
sig som problemlösare. Kunskaper som kan vara bra för duglighetskänslan inför kommande 
problemlösning och inför det livslånga lärandet.  
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Bilaga 7 

 
 
Till personal på förskolan där forskning äger rum samt pedagogiskutvecklare för det berörda 
området. 
 
Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om konstruktionen av en utforskandemiljö, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Katrin Andersson och Maria Qvarnström som 

går sista terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. 

 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att muntliga informella samtal 
kommer att ske för att utvärdera utforskandemiljön. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................................................................................................... 
Underskrift Pedagog  
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Bilaga 8 

 
 

 
 

E
nskild kort reflektion – uppföljning före och efter 

D
atum

: 
B

arn: 
P

edagog: 

P
edagogens nyfikenhetsfråga: 

U
tm

aning till barnen: 

R
eflektion i direkt anslutning till aktivitetstillfälle, före och efter, ( ca. 5 m

inuter). H
ur har jag skapat förutsättningar för 

undervisning? Vilka didaktiska val har jag gjort? 

M
ina tankar innan:  

  Vad verkade barnen m
est upptagna av/intresserade av? 

  H
ände något oväntat? Vad ledde det till? 

  Vad tänker jag om
 valet av m

aterial och plats för 
utm

aningen -rum
m

ets och m
aterialets påverkan? 

  Vad tänker jag om
 gruppsam

m
ansättningen? 

  Vad tänker jag om
 m

itt bidrag som
 pedagog? P

å vilka fler 
sätt kunde jag ha tänkt/gjort? 
  N

ya frågor som
 väcktes: 
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